Πασκουάλ: "Το κύπελλο θα ξεχαστεί γρήγορα"
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Ο Τσάβι Πασκουάλ, που διετέλεσε ομιλητής του περσινού Διεθνούς Σεμιναρίου του ΣΕΠΚ
στη Θεσσαλονίκη, κατέκτησε (με πανηγυρικό τρόπο) τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς η
Μπαρτσελόνα επικράτησε εύκολα της Ρέλα (80-61) στον τελικό του Copa del Rey κι
αποκάλυψε ότι τώρα έχει... ανάγκη από ύπνο. Για το παιχνίδι μίλησε κι ο Σκαριόλο που
χαρακτήσε τους "μπλαουγράνα" την "καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη", ενώ υπογράμμισε ότι
οι Μαδριλένοι πρέπει να γίνουν πιο αθλητικοί.
"Όταν κερδίζεις κάτι, το αξίζεις. Θα ήθελα έτσι πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους παίκτες
μου. Είμαι υπερήφανος γι' αυτούς διότι καθημερινά εργάζονται στα όριά τους και τώρα
έχουν την ανταμοιβή, η οποία δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω μια
αφοσιωμένη ομάδα που κοιτάζει πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, με το "εμείς" να μπαίνει
πάνω από το "εγώ". Το συλλογικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα" ήταν τα λόγια του στο
επίσημο κανάλι της Μπαρτσελόνα.
Και συνέχισε λέγοντας: "Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και να προετοιμαστούμε
κατάλληλα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα. Αν
αποκλειστούμε στην Ευρωλίγκα, γρήγορα θα ξεχάσει ο κόσμος την κατάκτηση του
Κυπέλλου. Θα χαθεί η αξία της νίκης και η προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες. Άδικο μεν,
αλλά στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε με ακόμη
μεγαλύτερο ζήλο".
Τέλος ο νεαρός προπονητής έκανε πλάκα λέγοντας ότι "Έχω ανάγκη από ύπνο, γιατί κατά
τη διάρκεια του Κόπα ντελ Ρέι ελάχιστα κοιμήθηκα. Γυρίσαμε μετά τα μεσάνυχτα της
Κυριακής στη Βαρκελώνη, σήμερα είχαμε μια μικρή γιορτή και τώρα ήρθα εδώ για να
κάνουμε τη συνέντευξη. Θέλω επομένως όσο τίποτε το κρεβάτι μου!".
Στο μεταξύ για τη Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ και τον τελικό μίλησε κι ο ομοσπονδιακός
τεχνικός της Ισπανίας, Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος δήλωσε: "Αν και καμία ομάδα δεν είναι
αχτύπητη, όλες μπορεί να χάσουν, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα είναι
η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Το μπάσκετ που παίζει είναι εξαιρετικό. Η δύναμη και η
ενέργεια που βγάζει, είναι εκπληκτική. Μπορεί να συγκριθεί με τη Μπαρτσελόνα του Πέσιτς
και για εμένα η τωρινή ομάδα είναι ακόμα καλύτερη".
Ο Ιταλός προπονητής σχολίασε και τη Ρεάλ λέγοντας: "Είναι στο σωστό δρόμο. Τα
πράγματα δεν φτιάχνονται σε έξι μήνες ή ένα χρόνο. Ίσως πρέπει να ενισχυθεί σε αθλητικό
στοιχείο, κάτι που έχει αφάνταστα η φετινή Μπάρτσα".
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